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Designação da
prática

Estratégia global de aprendizagem em linha

Principais
Na Bulgária, onde existe um ambiente judiciário e jurídico que se
características: caracteriza por uma evolução constante, a necessidade de uma fonte de
informação fiável, atualizada e facilmente acessível levou a Academia
Búlgara a criar dois instrumentos de informação baseados na Internet –
o fórum de debate e o instrumento denominado Extranet.
Desde a sua criação em 2009, estes instrumentos foram amplamente
utilizados. Ambos desempenham um papel de apoio no processo de
formação e revelaram-se rentáveis, pois foram construídos sob um
sistema de formação de código aberto.
O instrumento denominado Extranet foi concebido como uma
ferramenta de comunicação para servir os magistrados sempre que
estão em causa questões no domínio do direito europeu. Depois de
efetuado o registo no sistema, cada magistrado pode utilizar os
recursos disponibilizados pelo instrumento Extranet, incluindo materiais
de formação com um conteúdo prático (decisões de tribunais,
mandatos e exercícios, utilizados durante a sua formação de nove
meses no INJ).
O fórum de debate foi criado em conjunto com o Portal de
Aprendizagem à Distância e faz parte de uma estratégia global de
aprendizagem à distância em matéria de formação.
Incentiva o debate de questões atuais sobre qualquer assunto relativo a
cursos futuros ou concluídos. A participação ativa anterior no fórum de
debate durante as atividades de formação constitui um critério para a
atribuição de um Certificado de Conclusão.
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Normalmente, são necessários três a quatro meses para concluir os
cursos de aprendizagem à distância. Durante este período, os
participantes mantêm-se em contacto em linha, podem aceder a
informações a partir de qualquer local conveniente e gerir melhor o
tempo que estão dispostos a dedicar à formação, exercendo
simultaneamente um controlo global sobre o processo de
aprendizagem.
Para complementar o que precede, o INJ planeia adquirir livros
eletrónicos com o apoio financeiro da UE.
Contactos
instituição

da Instituto Nacional de Justiça (INJ)
14 EkzarhYossif Str.
BG 1301 Sófia
Bulgária
Telefone: + 359 2 9359 100
Fax: +359 2 9359 101
Endereço de correio eletrónico: nij@nij.bg
Sítio Web: http://www.nij.bg

Outras
observações

A prática acima descrita demonstrou um nível muito elevado de
eficiência, uma vez que proporcionou um valor acrescentado variado à
formação, para além de ser eficaz em termos de custos.
Pode ser considerada uma MELHOR PRÁTICA, a adotar sempre que
possível.

Fonte: Projeto-piloto - Formação Judiciária Europeia: «Lote 1 – Estudo sobre as melhores práticas na
formação de juízes e magistrados do Ministério Público», realizado pela Rede Europeia de Formação
Judiciária (REFJ)
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